Procediment de defensa del TFM. Curs 2022-23.
Descripció dels passos a realitzar per la defensa del TFM.
1) L’estudiant solꞏlicita al seu tutor/a la conformitat per la defensa del TFM, que omple i signa el full
de conformitat disponible a la pàgina web del màster (http://www.masteragro.udl.cat/ca/plaformatiu/treball-final/).
2) L’estudiant diposita la documentació en format electrònic al unidisc de la Universitat de Lleida.
3) El tutor tramet el full de conformitat a secretaria acadèmica ETSEA
(etsea.secretariacentre@udl.cat).
4) Simultàniament, l’estudiant facilita una còpia electrònica del TFM als membres del seu tribunal.
5) El tutor disposa d’entre 3 a 10 dies per gestionar amb la resta de membres del tribunal la proposta
de data per la defensa.
6) Els membres del tribunal poden realitzar suggeriments al document de TFM abans de la defensa
però no és imprescindible i, en cap cas, han de proporcionar la seva conformitat explícita per a la
realització de la mateixa.
7) El tutor comunica a la secretaria acadèmica la data i hora acordades, i la secretaria d'ETSEA busca
una aula disponible i realitza la comunicació oficial a tots els membres del tribunal i a l'alumne.
8) Una vegada que es disposa de tota la informació, la secretària acadèmica d'ETSEA convoca el
tribunal per a l'acte d'avaluació en el termini màxim de deu dies naturals des del lliurament dels
documents.
9) El tribunal d'avaluació estarà format per un president o presidenta i dues vocals, un dels quals serà
el tutor o tutora, que no podrà presidir. Presidirà el tribunal el professor o professora de major
categoria i/o antiguitat entre els professors assignats.
10) El centre convoca la sessió d'exposició pública de cada TFM per a la data en què es programi,
complint el termini establert. Qualsevol excepció a aquest termini haurà de ser solꞏlicitada pel tutor o
tutora i resolta pel coordinador o coordinadora del Màster.
11) El tribunal es podrà constituir amb la presència d'almenys dos dels tres membres, els quals podran
exercir la seva funció presencialment (de forma preferent) o mitjançant teleconferència. En el cas
d'absència d'un membre, s'admetrà que emeti un informe, amb la proposta de qualificació, amb
antelació suficient com perquè pugui ser tingut en compte en la deliberació del tribunal per a
qualificar el TFM.
12) La defensa del TFM de l'estudiant és oral i pública. Excepcionalment, l'exposició de l'estudiant
pot ser a porta tancada si existeix un interès de protecció intelꞏlectual o industrial, promogut per una
persona física o jurídica. En aquest cas, la defensa està subjecta a confidencialitat documentada,
d'acord amb el model disponible en la web del Màster, que s'haurà d'aportar en el moment de
presentar la proposta.

